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Stoempfestljn

MOBILITEIT IN MACHELEN.DIEGEM

Van 11.30 tot 20 uur

Onze Vlaamse randgemeente ligt met een dubbele (verkeers)knoop gebonden aan de Brusselse regio. Machelen-Diegem laat Brussel dus

ZaalGildenhuis,
Kosterstraat 1,
Diegem

N-VA llachelen'Diegem
oP haar eerste
heet u wetkom

2013
Op zondag 20 oktober

--

,un 11u30tot20u00

in zaal Gildenhuis
te Diegem
Kosterstraat 1'
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Organisatieverantwoordelijken:
Lieve Boeykens en Dirk Stinis
(bestuursleden)

niet los.
We worden de komende jaren niet gespaard
van een aantal grote werken. Wie een omelet
wil, moet nu eenmaal eieren breken. We beseffen allemaal dat deze werken nodig zljn.Maar
laat ons de ongemakken die zij ongetwijfeld zullen meebrengen voor onze inwoners, met de nodige relativiteit benaderen.

@ 1pe-nstreet Map Contributors

Zolnrraar een greep uit de werken die ons te wachten staan: de heraanleg
Woluwelaan (R22) en aansluiting met de Ring (R0)en de bouw van de gevangenis van Haren op de grens met Diegem. Meer concreet is de heraanleg van de
Haachtsesteenweg (N21) waarvan de werken reeds enige tijd een aanvang
hebben genomen en die de doortocht van Diegem (om het met de gemeentelijke'Ronde boutade' te zeggen) aanpakt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) belooft ons een overzichtelijke en
dus veiligere verkeerssituatie. Er komt daar een compactere (lees: smallere)
weginrichting met veilige fietspaden in rood beton. Tussen de rijstroken komen
een bomenrij en een haag.
Kortom meer rood op.straat met een streepje groen.

Als u dit artikel leest zullen de werken reeds flink zijn opgeschoten. Wij
hopen dan ook dat de hinder tot een minimum zal kunnen worden beperkt, nu
niet alleen de school, maar ook de verkeersdrukte is hervat.
Dat er veel hinder te verwachten valt, werd reeds aangetoond door de voorbereidende werken aan de WoluwelaarL die in combinatie met het spitsverkeer
hinder veroorzaakten tot op de Woluwelaan richting Zaventem. De bereikbaarheid van de bedrijven en toegankelijkheid voor toeristen werden dan weer
gehinderd door de werken aan de rotonde bij de Mommaertslaan. Bovendien
vielen die werken samen met de grote werken op Brusselse grondgebied ter
hoogte van de nieuwe NAVO-site.

DEIIKEN,DURVEN.DOEN.

OCMW: Dweilen met de kraan open?
Als pril OCMW-raadslid en als lid van de Commissie Sociale Zakenstel ik vast clat, ondanks de
onvermoeibare inzet van onze medewerkers en het management, het toch zo moeilijk blijft om
de spiraal van de kansarmoede te doorbreken. Het is soms schriinend te horen dat mensen die
bij ons komen aankloppen niet steeds de kansen willen grijpen die hen worden geboden.

Om uit de armoede te geraken en verder te integreren in onze gemeentelijke samenleving is een
job heel belangrijk, zelfs onontbeerlijk. Het volgen van Nederlandse lessen en het afwerken van
een opleiding is essentieel om uit deze spiraal te geraken. Een mens wordt pas sterker
wanneer hii ook zelf ziin verantwoordelijkheid neemt. Wordt het niet langzaam tijd
dat we meer resultaat zien van het vele dweilen? De motivatie van onze meclewerkers
MAGDA GEEROI{S;
zal er wel bij varen.
A CMW- raadslid : "Een m éns'
wordt pas sterker als hij ook
z e lf z ijn : v e ran two o rd e Iikh ej d
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Nieuws uit de politieraad
In2012 werden er in de politiezone
VIMA (Vilvoorde-Machelen-Diegem)
5 124 misdrijven geregistreerd (een
globaal status-quo met 2011), waaron-

der onder andere:

.
.

.
.

2 521voor diefstal en afpersing
(- 10 procent)

426beschadiging van eigendom
(- 10 procent)
320 misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (+ 10 procent)
331 drugsfeiten (+ 10 procent)

.

279 rnisdrijven vreemdelingenwetgeving (+ 10 procent)

De eerste zes maanden van 2013
geven een wisselend beeld. Er werden tot nog toe 2 970 crirninele feiten
geregistreerd waaronder zes gewapende overvallen. Woninginbraken
daalden met 9 procent en voertuiginbraken daalden met liefst 50 procent
Dit dankzij een intensere controle en
sensibilisering.

Veiligheid binnen onze gemeente is
een zaak voor en van ons allen.

Alert zijn is
dus de boodschap, zie je
iets verdachts,
meld het aan
onze politie.

Samenwerken
is meer dan

ooit nodig.

WIST-JE.DATJES
Arm Vlaanderen
Sommigen beweren dat het conÍederalisme nefast voor Vlaanderen zou
z7lÍ\, ta].aaÏ oÍrdertussen be-

kroont
Europa Vlaanderen als'ondernemende
regio', eigen-

lijk een
prestigieuze

Europese award voor het uitgebouwde ondernemerschap in Vlaanderery uitgereikt door het
EU-comité van de regio's.

Als daar nu ook al geen muziek
meer inzit ...
Als een donderslag bij heldere hemel
kwam het bericht dat de Koninklijke
Fanfare Gevaertkring, gesticht op
4 aprll 1909, ophield te bestaan
wegens gebrek aan muzikanten. Weer
een toffe vereniging die van het
Machelse culturele toneel verdwijnt.
Rest ons nog de fanfaristen het allerbeste toe te wensen en te bedanken
voor de vele heerlijke muzikale mo-

rchelen-diegem@n-ua.be

menten die we met hen mochten
meemaken.

Duiventristesse:
Santa Montefiore laat in haar boek

('De vuurtoren van Connemara'
(1970)) een van haar personages zeggen: "Alle ruïnes hebben iets verdrietigs. Het zijn lege hulzen die nog

maar weinig vertellen over het leven
dat er zich ooit heeft afgespeeld en
dat wekt belangstelling."
Wat dan met de Duivenmolen in de
Sint-Katarinastraat in Diegem die er
hopeloos vervallen bijligt ?

Kris Geens,
onderuoorzitter N-VA Maehelen-Diegem
IN DE KIJKER:

Ik wenste niet langer langs de zijlijn te
staan en vond dat mijn politiek engagement zichtbaar mocht worden. In
de eerste plaats binnen oÍrze gemeente, omdat ik geloof dat de politiek vanuit de basis moet starten.

Het politiek reilen en zeilen volg
ik al sinds jaren op de voet. De
vaudeville na de nationale
verkiezingen van 2010, waarbii
Di Rupo de grootste partij in
Vlaanderen uitrangeerde, hebben
mij meer dan ooit aan het

denken gezet.

Beroepshalve ben ik consultant bij een
IT-bedrijf en geef professioneel advies
in vele wisselende projecten bij steeds
andere k.lanten. Iedere opdracht is
weeï een andere uitdaging.

Als vader van twee schoolgaande kin'
deren ben ik (met echtgenote Veerle
Josson) lid van de oudervereniging en
de schoolraad van de Parochiale Basisschool van Diegem. Sanren met het

onderwijzend personeel en het ouderteam realiseïen we mooie dingen.

Mijn jeugdjaren bracht ik door als
Vlaamse Brusselaar in Haren, een

dorp in de stad. Ik ben dan ook bijzonder alert wanneer onze Maamse
randgemeente berhvloed wordt door
de Brusselse economische -, taal- en

mobiliteitsproblematiek.
Zoals magblijken uit het hoofdartikel
op de eerste bladzijde, staat onze
gemeente de komende jaren voor
grote veranderingen aan haar verkeersaders. Laten we samen met de
N-VAerop toezien dat dit geen aanslag wordt 0p onze levensaders.

MA.DIETJES en DATJES
Naar een wervingsstop in
Machelen?
Wist u dat de Vlaamse overheid reeds
eind juni haar objectief heeft bereikt
om het met zes procent minder ambtenaren te doen? En dat het VlaamsBrabantse provinciebestuur 75 banen
schrapt tegen 2018? Misschien verdient deze afslankoperatie navolging
in ons eigen gemeentelijk uit de kluiten gewassen personeelsbestand ...
Een pluim op de Machelse hoed
Als het goed is, zeggenwe het ook.
De hoorzitting over het Bessenveldproject in Diegem was een voorbeeld

hoe het altljd zort moeten zijn.
Terechte eisen van het gemeentebestuur, zeer duidelijke uitleg door
de projectleiders en voldoende inspraak en antwoorden op de vele
vragen. Op vraag van de N-VA-aanwezigen werd er beloofd om ook met
de allerkleinsten rekening te houden.

Bij het ter perse gaan van dit blaadje
was de omgevingsanalyse door het
gemeentebestuur en het OCMW, die
zo welluidend'de dertig dagen van
Machelen-Diegem' w,erden gedoopt,
nog niet van start gegaan. We hebben
er dan ook alle vertrouwen in dat ook

hier de geplande inspraakmomenten
zuilen zorgen voor een betere 'uitspraak' door onze gemeentelijke
beleidsmensen.

Raymonde Leskens stelt ten toon.
Op zaterdag 12 en zond.agl3
oktober stelt onze afdelingssecretaris
Raymonde Leskens haar schilderijen
tentoon in het gemeentehuis van
Machelen. Tussen 11 en 18 uur is
iedereen er van harte welkom. Haar
werken blijven bovendien de hele
daaropvolgende week te bewonderen
(tijdens de openingsuren van de
gemeentediensten).

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.
Wat aerandert er in ons basis- en secundair onderwijs
a
a
a
a

door het masterplan? Wat blijft zoals het is?
Hoe zit dat nu met die eerste grand?
Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
Wat mag een school nog, taat moet een school?
Waar rnil de N-VA met het Vlaamse onderwijs
naartoe? Ën zoaarom?

Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen.
Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden.
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N-VA

E Mevrouw
Voornaarn:
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Postcode:

Gerneente:
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Tel.:

E-rnail:
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Geboortedaturn:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1fi)0 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

